
A plejádiak megmagyarázzák nekünk a  Földre küldött Krisztus-energia hatásait. 

Az emberi test is jelentős változásokon megy keresztül. Ez az üzenet egyben egy 

megerősítést is tartalmaz, ami támogatja a test alkalmazkodását az új 

energiákhoz. 

 

 

Kedves Fény küldöttei! 

 

Szeretnénk néhány információt adni a jelenleg a Földön zajló energetikai 

folyamatokról. Az energetikai folyamatok hatással vannak az emberi közösségre 

és természetesen mindegyikőtökre. 

A Krisztusi kozmikus energia új, felerősödött beáramlása, amely az áprilisi napok 

folyamán  zajlott, az emberi közösség különböző rendszereinek megtisztításának 

egy újabb nagy hullámát hozza magával. Sok olyan rendszer, amely nem a 

gondolat tisztaságára és a különbözö rendszereket támogató energiájuk 

tisztaságára épül, nem fogja tudni fenntartani magát. A nem tisztaságra épülő 

pénzügyi rendszerek is lassan, de biztosan kezdenek szétesni. 

Ezen a bolygón sok olyan folyamat, amely az emberi közösség rendszereit érinti, 

melletted vagy rajtad kívül fog lezajlani, úgymond a háttérben. Mert a háttérben 

már emberek és lények készenlétben  állnak, akiknek az a feladata, hogy tiszta 

energiában és manipuláció nélküli rendszereket építsenek fel. Sok ember és lény 

már a háttérben új, tiszta rendszereket épít fel és csak a megfelelő pillanatra 

vár ezek megvalósítására. 

A kozmikus energia beáramlása az emberi kapcsolatokat is próbára teszi és 

láthatóvá teszi. Még világosabb lesz, hogy kinek a szíve tiszta, és ki az, aki még 

mindig a megtisztulás útján jár. Felismerhető lesz, hogy ki engedte már be az 

isteni igazságot a szívébe. Felismerhető lesz, hogy ki érzi és éli meg igazán az 

isteni igazságot és a legtisztább isteni energiát és szeretetet. 

Különösen azok, akik isteni tisztaságot és szeretetet hordoznak magukban, védve 

vannak a legtisztább isteni frekvenciák által. Az emberi szív az isteni igazság és 

tisztaság befogadásának és átadásának kulcsa. 

A Krisztus-energia, amely minden eddiginél jobban elterjedt a Földön, az emberi 

földi létet is megtisztítja és felkészíti az új dimenziókba való belépésre, 

amelyeket az isteni intelligencia már előkészített számotokra. Az új dimenziókba 

való belépés a tér és az idő eltolódásán keresztül történik. Mindössze egy apró 

térbeli és időbeli eltolódásra van szükség, és az 5D-ben találjátok magatokat. 

Azok az emberek, akik az új dimenzióba való lépés mellett döntenek, a fizikai 

anyag abszolút megtisztulásán esnek át, hogy rendszerük elviselhesse a 

magasabb dimenziók magas rezgésű fényét. 

A Krisztusi fény és Krisztus-energia legtisztább frekvenciáival való kapcsolat 

segít felszabadítani a megmaradt negatívumokat az emberek rendszereiben, és 



megtisztítja a testeiteket, hogy az átmenet az új terekbe zökkenömentesen 

bonyoluljon le. És a tiszta szív a kulcs az új, tiszta terekbe lépéshez. 

A fénnyel teli, magas rezgésű Krisztus-energiának köszönhetően érzékszerveitek  

is kifinomulnak , fejlődnek és visszatérnek természetességükhöz. A tisztánlátás, 

a tiszthallás és a tisztánérzés a kozmikus Krisztus-energiának köszönhetően 

visszatér eredeti funkciójához. 

Ezalatt az idő alatt minden bizonnyal sokféle változást fogtok tapasztalni 

testetekben és észlelésben. Azt tapasztaljátok, hogy több alvásra van 

szükségetek, vagy éppen ellenkezőleg, kevesebb alvásra van szükség. 

Megfigyelhetitek, hogy néha fáradtabb , néha pedig hatalmas energialöketet 

érzehettek magatokban. 

Megfigyelhetitek, hogy testsúlyotok ingadozhat, néha napról napra változik. Az 

emberi testnek jelenleg szüksége van egy bizonyos súlyra - néha kevesebbre, 

néha többre -, hogy sikeresen fel tudja szabadítani a kódolt negatívumokat 

energetikai veszteségek nélkül. 

Tapasztaljátok, hogy testetek táplálékot igényel, amely lehetővé teszi számára, 

hogy a fénnyel rezegjen. Könnyű, friss és áldott táplálékra vágyik. Mert az áldás 

megemeli ételed rezgését. 

Megfigyelitek, hogy sokkal jobban lehetséges a testtel értekezni, és egyre 

inkább azt tapasztalod, hogy a tested megért téged. 

Mert a testednek is megvan a maga energiája, és a legtisztább isteni 

törvényekhez és isteni rendhez van kötve. 

Ezalatt a test fokozott jeleket és információkat küld , amelyeket lelkeitek és 

szellemetek – elmétek – jól megért. 

Megfigyelhetitek, hogy a test, a lélek és a szellem közös kommunikációja 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a 3D-s valóságból való kilépés sikeres legyen. 

A test a lélekkel és a szellemeddel együtt szeretne magasabb szintekre 

emelkedni, ezért ismételten átadja a szükséges információkat. Tanuljatok meg 

hallgatni rá. Adjatok neki pihenést, nyugalmat  és áldást. Az emberi 

rendszereket átható kozmikus Krisztus-energia pedig segít a lelki, szellemi és 

testi legtisztább rezgésben. 

Ha szeretnéd, az alábbi megerősítést használhatod tested fényrezgéseinek 

emelésére. Ez a megerősítés pozitív fénnyel van feltöltve, és minden szó a 

magasabb tudatosság mezőjéhez kapcsolódik. 

Megerősítés a tested számára: 

„Most és ebben a térben lépek kapcsolatba a testem intelligenciájával. 

A kozmikus Krisztusi szeretet energiáját és tisztaságát fogadom most és ebben 

a térben. 

Kérem testemet itt és most, hogy szívja magába a kozmikus Krisztusi 

szeretetet, Krisztusi energiát és Krisztusi tisztaságot. 

A kozmikus Krisztusi szeretet, energia és tisztaság beáramlik testem minden 

sejtjébe. 



Testem minden sejtje aktiválja a belsö kristályos Napját itt, most és ebben a 

térben.  

Testem és minden rendszere tökéletes kapcsolatban van az isteni forrás 

legtisztább frekvenciáival és legtisztább isteni renddel. 

Áldom a testem. 

Áldom magam lényem minden szintjén. 

Áldom a létezésemet. 

Köszönöm köszönöm köszönöm." 

 

 

Köszönjük mindenkinek az energetikus tevékenységét. Köszönjük, hogy léteztek 

ezen a bolygón. Jó úton jártok. 

Veletek vagyunk és elkísérünk. 

A plejádi társaitok 
 


